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จากการเก็บข้อมูลทางสถิติพบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการความบกพร่องทางกายและการ
เคลื่อนไหวเป็นลําดับต้นในประชากรของประเทศไทย ทั้งนี้ยังพบว่าความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้น
เลือด และการใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนๆ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค1
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่ซับซ้อนและมักจําเป็นต้องได้รับการ
ฟื้นฟูในหลายมิติ เช่น การเคลื่อนไหว การพูด การกลืน การทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจํานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูยังมีไม่มากนัก2
การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ผ่านพ้นระยะวิกฤติและมีสภาวะที่คงที่จะเข้าสู่การดูแลผู้ป่วยระยะ
กลางเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่อง โดยหลักการการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (intermediate
care) คื อ การดู แ ลผู้ ป่ ว ยหลั ง ระยะเฉี ย บพลั น ที่ มี อ าการทางคลิ นิ ก ที่ ผ่ า นพ้ น ภาวะวิ ก ฤติ แ ละมี อ าการคงที่
(subacute care) แต่ ยั ง คงมี ค วามผิ ด ปกติ ข องร่ า งกายบางส่ ว นอยู่ แ ละมี ข้ อ จํ า กั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน จําเป็นต้องได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์(rehabilitation program) และส่งเสริม
การฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครอบคลุมรอบด้าน(holistic care) โดยทีมสหวิชาชีพ(multidisciplinary approach)
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน(community continuous care) เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายและ
จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันและลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ3
ปัจจุบันมีการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของพื้นที่และความต้องการ
ของผู้ป่วย เช่น การให้บริการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป การให้บริการฟื้นฟูแบบ
ผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลชุมชน การให้บริการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาล การติดตามเยี่ยมและให้บริการที่

บ้าน การฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนหรือครอบครัวเพื่อให้บริการกันเองแทนนักวิชาชีพ แต่ในระบบบริการ
สาธารณสุขในประเทศไทย พบว่าบริการฟื้นฟูส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกหรือเยี่ยมบ้าน ทําให้ไม่
สามารถให้บริการฟื้นฟูในระดับรูปแบบเต็มที่ได้มาก2
ระบบการดูแลต่อเนื่องทางการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน (Community base rehabilitation) มี
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่มีศักยภาพ คือ มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่อง การฟื้นฟู
สมรรถภาพ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่อื่น เป็นต้น โดยเจ้าหน้า ที่
ดังกล่าวสามารถให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ทั้งแบบในสถานพยาบาลและ
ที่บ้าน ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําาหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคม ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)
สามารถให้คําแนะนําและช่วยเหลือเบื้องต้นด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนและที่
บ้าน4
จากงานวิจัยพบว่าการฟื้นฟูร่างกายภายในระยะเวลาหกเดือนแรกหลังจากได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอด
เลือดสมองจะมีอัตราการฟื้นฟูที่เร็วกว่าหากได้รับการทํากายภาพบําบัดอย่างเต็มที่ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ได้รับ
การวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหลังหกเดือนเป็นต้นไป5 ดังนั้นผู้ป่วยทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคหลอด
เลื อ ดสมองจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ บริ ก ารฟื้ น ฟู สมรรถภาพทางการแพทย์ โ ดยที ม สหวิ ช าชี พ (multidisciplinary
approach) อย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาผลลัพธ์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลระดับชุมชน พบว่าผู้ป่วยฟื้นฟูระยะกลางที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล
ชุมชน มีคะแนนการทํางานของสมรรถภาพที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับจากการศึกษาหลาย
ครั้งก่อนหน้านี้1
โปรแกรมการดูแลที่บ้าน มีการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติโดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน เช่น การจัดท่าที่เหมาะสม การออกกําาลังกายบริหารข้อต่อ การฝึกทรงตัวในท่า
นั่ง เป็นต้น การดูแลรักษาโรคที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง การควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองซ้ํา การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน การปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม4
การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เช่น การพลัดตกหกล้ม แผลกดทับ
ภาวะข้อติดแข็ง ภาวะหลอดเลือดดําอุดตัน ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ภาวะปวดไหล่ ภาวะข้อไหล่เคลื่อน ภาวะกลืน
ลําบาก ภาวะชัก ปัญหาการควบคุมการขับถ่าย การติดเชื้อแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจ และภาวะซึมเศร้า
เป็นสิ่งที่ต้องประเมินเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน[4] และแนะนําให้ประเมิน Barthel Index ทุกหนึ่งถึงสอง
เดือนจนครบหกเดือน3

กรณีศึกษาจากนิสิตแพทย์ปี 6 จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยชายไทย
อายุ 57 ปี การวินิจฉัยเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด มีอาการอ่อนแรงแขนขาครึ่งซีก ทําให้ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง และได้รับการเจาะคอเนื่องจากใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยัง
มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ คือ แผลกดทับ ข้อไหล่ติด กล้ามเนื้อหดเกร็งปัญหา ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยรายนี้
เกิดจากการขาดการเคลื่อนไหวร่างกายหรือนอนติดเตียงเป็นระยะเวลานาน จําเป็นต้องพึ่งพิงผู้ดูแลเกือบทั้งหมด
อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น การได้รับการดูแลโดยมีทีมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วย ทั้งแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว พยาบาล และนักกายภาพบําบัดซึ่งมีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากการฟื้นฟูของผู้ป่วยรายนี้ โดย
นักกายภาพบําบัดเป็นคนทํากายภาพบําบัดผู้ป่วยเฉลี่ยสองสัปดาห์ต่อครั้ง และสอนวิธีการทํากายภาพบําบัดให้แก่
ผู้ดูแลให้สามารถกายภาพบําบัดได้เองโดยช่วงเวลาอื่นไม่มีนักกายภาพมาที่บ้าน อยากได้ก็ตามเนื่องจากผู้ดูแล
รับภาระหนักในการดูแลคนไข้ในหลายๆด้านทําให้มีประสิทธิภาพการทํากายภาพบําบัดของผู้ดูแลน้อยกว่านัก
กายภาพบําบัด ดังนั้นนอกจากให้ความรู้และแนวทางการทํากายภาพบําบัดแล้วต้องคํานึงถึงสุขภาพและสภาพ
จิตใจของผู้ดูแลด้วยเช่นกัน หากผู้ดูแลมีความพร้อมทั้งกายและใจก็จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้ เมื่อทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความพร้อมในการทํากายภาพบําบัดแล้ว ผู้ป่วยก็จะได้รับการกระตุ้น
และการเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่แรกเริ่ม และสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด
ดังนั้นสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับควรให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกลางในเขตพื้นที่อย่างมี
มาตรฐานต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การให้บริการในชุมชนและที่บ้าน และส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครอบคลุมรอบด้านโดยทีมสหวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
ที่บ้านโดยมีโปรแกรมการดูแลที่บ้าน มีทีมติดตามการดูแลรักษาที่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว พยาบาล และนักกายภาพบําบัด อีกทั้งควรประสานเจ้าหน้าที่ประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
เพื่อร่วมมือกับครอบครัวผู้ป่วยเพื่อค้นหาปัญหาในชุมชนที่อาจรบกวนกระบวนการดูแลผู้ป่วย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้และเพิ่มความมั่นใจในการดูแลมากขึ้น ทําให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่ต่อเนื่องและได้มาตรฐานตั้งแต่ระยะแรกและระยะกลาง นําไปสู่การป้องกันความพิการถาวร
ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถฟื้นคืนสมรรถภาพได้สูงที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น
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Practical Point
 การกายภาพบําบัดสําหรับผู้ป่วยโรคเลือดเลือดสมองมีความสําคัญมากต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วยในช่วง 2-6
เดือนแรกหลังจากผู้ป่วยได้ออกจากโรงพยาบาล
 การติดตามเพื่อประเมินและส่งเสริมการกายบําบัดที่บ้านจึงต้องดําเนินการตั้งแต่ภายใน 1 เดือนแรก
หลังจากผู้ป่วยได้ออกจากโรงพยาบาลและต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 1 เดือนจนครบ 6 เดือน
 นอกจากทีมการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลควรมีบทบาทในการร่วมค้นหา
และแก้ไขปัญหาอื่นๆในชุมชนที่ส่งผลต่อกระบวนการฟื้นฟูของผู้ป่วย
 การดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดูแลผู้ป่วย
 เป้าหมายของการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถมีดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองที่บ้านได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

